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Plenaire opening

• Welkom en samen opstarten

• Het netwerk

• Updates vanuit het programma

• Programma vanmiddag



Welkom bij de 16e bijeenkomst

• Uitwisselen met elkaar:
• Wat was jouw motivatie om je aan te melden voor de 

netwerkbijeenkomst?

• Wat was jouw laatste ervaring met de richtlijnen?

• Op welke manier voel jij je aanjager van de richtlijnen 
binnen jouw organisatie?

• Wanneer ga jij energiek en geïnspireerd naar huis?



Waar komen we vandaan?

• Netwerk gestart in 2014

• 15 bijeenkomsten met verschillende thema’s

• Voor mensen die de invoer van richtlijnen zo 
goed mogelijk voor hun eigen professionals 
willen faciliteren 



Vorige keer: Samen stappen zetten

• Kerstmarkt 

• Wisdom of the crowd

• ‘gevulde tasjes’

• Pecha-kucha

• Teken je boodschap

• Pay-it-forward café

7,7
Informatief, praktijkgericht, 

inspirerend, netwerken, frisse 

energie, goede tips

Behoefte aan verdieping, aan 

informatie over de richtlijnen zelf, 

meer aandacht in workshops voor 

de praktijk Link naar verslagen

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/professionals/netwerk-richtlijnen-jeugdhulp/


Hier zijn we mee bezig!

Ontwikkeling en herziening van richtlijnen: 

• Richtlijn Seksuele Ontwikkeling en herziene Richtlijn Scheiding 
verwachten we begin volgend jaar

• De ontwikkeling van Richtlijn Signaleren van 
traumagerelateerde problemen loopt. Voorjaar 2020: 
proefinvoering!

• Veel richtlijnen worden herzien: Stemmingsproblemen, 
Kindermishandeling, Samen beslissen en KOPP. De herziening 
van de richtlijnen Multiprobleemgezinnen en Problematische 
gehechtheid zijn in afrondende fase.



Hier zijn we mee bezig!

Invoering en evaluatie van richtlijnen: 

• Ontwikkelen van een learning bite (e-learning). 
We zoeken 5 professionals die willen 
meedenken/feedback geven

• Enquête en interviews over bekendheid en 
gebruik van richtlijnen 



Resultaat Enquête:                                                          
Meer dan 70% van de professionals kent de RL!
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FIGUUR 2H. KENNIS VAN DE INHOUD VAN DE RICHTLIJNEN BIJ PASSENDE HULP SAMEN BESLIST 



Vervolg resultaten

Minder dan 15% vindt dat de richtlijnen NIET helpen 
om samen met cliënten beslissingen te nemen. 

De cliëntversies (‘info voor ouders’) worden echter 
beperkt benut (in de afgelopen 3 maanden heeft 57% 
nooit een clientversie geraadpleegd).

Wat zegt ons dit?                                                                           
Praat hierover mee tijdens                                              
de workshop dilemma’s uit de praktijk.



Vandaag

• Keuze uit vier workshops die gaan over richtlijnen 
in de dagelijkse praktijk
1. Inspiratiesessie

2. Casus (vind je weg in het woud…)

3. Dilemma’s uit de praktijk

4. Richtlijn Seksuele ontwikkeling

• Kans om te netwerken! Met wie zou je vandaag in 
gesprek willen…? Zoek de juiste sticker.



Programma vanmiddag

13.30 – 14.30 uur Workshopronde 1

14.30 – 15.00 uur Pauze

15.00 – 16.00 uur Workshopronde 2

16.00 – 16.30 uur Plenaire afsluiting

Onze verslaggever van vandaag: Mark



In de pauze tijd om…

• Wat te eten / drinken

• Elkaar te ontmoeten / te netwerken

• Een bezoek te brengen aan de 
richtlijnenkraam

• Je telefoonnummer achter te laten bij Ellen 
van Eersel



Veel plezier

• Deel je vragen, kennis en ervaringen vandaag!



Afsluiting

• Lekker genetwerkt?

• Evaluatie netwerkbijeenkomst

• Oproepjes: we hebben jullie nodig!

• Vervolg: wat is jouw boodschap aan collega’s?



Netwerkervaring delen



Evaluatie netwerkbijeenkomst

https://www.mentimeter.com/s/bc982543eda9
bbc4a7c0f67a5f2c4f4e/5e5e32f54515



Oproep: 15 aanjagers gezocht

Ellen, heb je in de pauze 15 aanjagers 
gevonden?



Oproep e-learning

Feedback geven via de mail op de volgende 
momenten:
• Tussen 2 en 6 december: outline
• Tussen 27 en 31 januari: opzet 
• Tussen 9 en 13 maart: testlink

Stuur een mail naar info@richtlijnenjeugdhulp.nl
o.v.v. e-learning

mailto:info@richtlijnenjeugdhulp.nl


Oproep proefinvoering

De Conceptrichtlijn Signaleren van 
traumagerelateerde problemen testen met je 
team? Vanaf april 2020.

Stuur een mail naar 
info@richtlijnenjeugdhulp.nl o.v.v. 
proefinvoering richtlijn trauma

mailto:info@richtlijnenjeugdhulp.nl


Wat neem je mee van vandaag?
Wat deel je met collega’s?



Bijvoorbeeld…

Beste collega’s,

• De Richtlijn Seksuele ontwikkeling komt eraan! 
➢ Ik heb ideeën bij hoe we de richtlijn onder onze aandacht kunnen brengen. Wie wil in 

2020 dit met mij oppakken?

• Er is een landelijk onderzoek gedaan naar de bekendheid en 
het gebruik van de richtlijnen. 
➢ We hebben n.a.v. de eerste resultaten in groepjes een aantal stellingen besproken. Ik 

ben benieuwd naar jullie mening over de richtlijnen en leg in ons volgende overleg graag 
2 stellingen aan jullie voor. 

➢ De resultaten van het onderzoek worden volgend jaar gedeeld. Het lijkt me goed om de 
resultaten te bekijken en dan ook voor onszelf te bespreken hoe we het gebruik van de 
richtlijnen in onze organisatie kunnen stimuleren.



Of…

• We hebben een aantal richtlijnen langs een casus gelegd
➢ Graag doe ik deze workshop (vind je weg door het woud) ook eens met 

ons team.

• Drie organisaties vertelden hoe zij werken met de 
richtlijnen
➢ Naar aanleiding hiervan zie ik voor onze organisatie de volgende kansen 

op korte/lange termijn …



Tot slot

• Richtlijnen zijn een middel, geen doel: 
gedeelde besluitvorming met 
jeugdigen/ouders is essentieel, net als 
reflectie op wat je doet.

• Richtlijnen zijn er door en voor jouw 
beroepsgroep, het gaat over jouw vak:    
benut ze en reageer als er iets niet klopt. 



Meer weten?

• Bekijk www.richtlijnenjeugdhulp.nl

• Volg Richtlijnen op Twitter: @RichtlijnJeugd

• Volg Richtlijnen op LinkedIn

• Vragen? Stuur een mail naar 
info@richtlijnenjeugdhulp.nl

http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/
mailto:info@richtlijnenjeugdhulp.nl


Bedankt voor je komst

• Breng de richtlijnen verder!

• Graag tot volgend jaar


